
Sterker sociaal werk
juni 2019

www.sterker.nl
088-00 11 333

info@sterker.nl

Sterker sociaal werk
www.sterker.nl

088 00 11 333
info@sterker.nl

april 2022

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij Sterker?  
Kijk op onze websites of neem contact met ons op!

www.sterker.nl
088 - 00 11 333 
hrm@sterker.nl 

Informatie over vrijwilligerswerk met ouderen

www.langerthuisnijmegen.nl 
088 - 00 17 121

langerthuisnijmegen@sterker.nl

Vrijwilliger zijn bij Sterker



Begeleiding en scholing 
Als vrijwilliger word je ondersteund 
door een coördinator. Tijdens een 
kennismakingsgesprek bespreken  
we je wensen en motivatie. De 
coördinator is het aanspreekpunt bij 
ideeën, vragen of problemen. Indien 
je met meer vrijwilligers dezelfde 
taak uitoefent kom je ook bij elkaar 
om ervaringen uit te wisselen.  
Je wordt uitgenodigd voor een 
algemene introductiebijeenkomst 
waar je kennis maakt met het werk 
van Sterker en waar je andere 
vrijwilligers kunt ontmoeten. Een 
vooropleiding is voor de meeste 
vrijwilligersfuncties niet nodig. Voor 
sommige taken heb je wel kennis 
of ervaring nodig. Voor deze taken 
biedt Sterker een scholing aan.

Vrijwilligerswerk verrijkt je leven. 
Je doet nieuwe ervaringen op, je 
werkt aan je eigen ontwikkeling en 
tegelijkertijd beteken je iets voor een 
ander. Bij Sterker hebben we genoeg 
mogelijkheden voor je! 
 
Ben je praktisch ingesteld? Wil jij je 
voor korte of juist langere tijd aan 
een klus binden? Ben je goed in luis-
teren, bemiddelen of het voeren van 
gesprekken? 
De vrijwilligerstaken binnen Sterker 
zijn heel divers, maar allemaal ge-
richt op het versterken van mensen 
in een kwetsbare situatie.Jouw inzet 
is dus meer dan welkom.  
Sterker zorgt goed voor haar 600 
vrijwilligers. 
Uit vrijwilligerstevredenheidsonder-
zoek blijkt dat vrijwilligers Sterker 
waarderen in de goede begeleiding, 
het goed geïnformeerd worden, de 
fijne sfeer en de mogelijkheden voor 
groei en ontwikkeling.

“Als vrijwilliger draag ik bij 

aan de leefbaarheid van mijn 

buurt. Dit geeft mij veel  

voldoening.” 

“Ik doe dit graag en kom 

onder de mensen.”

Soorten vrijwilligerswerk 
Je kunt je inzetten  voor groepen 
zoals ouderen, jongeren, kinderen 
of mensen met een chronische of 
psychische ziekte. 
Er zijn verschillende vrijwilligers- 
taken zoals buurtbemiddelaar, om-
gangsbegeleider, klusser,  
gastvrouw/gastheer, chauffeur 
voor ouderen, maatje zijn voor een 
kwetsbare jeugdige of oudere,  
thuisadministratie en nog veel meer.

Heb je zelf ideeën voor vrijwilligers-
werk? Of heb je bepaalde interesses 
of vaardigheden die je via Sterker 
graag in wilt zetten of wilt ontwik-
kelen? Dan gaan we graag met je in 
gesprek over jouw ideeën, wensen 
en mogelijkheden.

Vrijwilligersovereen-
komst, gedragscode en 
VOG 
Voor je begint teken je een  
vrijwilligersovereenkomst. Hier-
in worden afspraken vastgelegd 
over werkzaamheden, werktijden, 
te declareren onkosten, proeftijd, 
rechten en plichten, opzegtermijn 
en de gedragscode. In deze ge-
dragscode staat hoe om te gaan 
met privacygevoelige informatie. 
Tot slot vragen we je bij aanvang 
van je werkzaamheden een geldige 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
te overleggen, deze kan via Sterker 
kosteloos worden aangevraagd.

Onkostenvergoeding en 
verzekeringen 
Sterker vergoedt de kosten die je 
voor het vrijwilligerswerk maakt. 
Zoals reiskosten, telefoonkosten of 
printkosten. De onkosten die jij kunt 
declareren zijn afhankelijk van je 
werkzaamheden.  
Sommige onkostenvergoedingen  
worden door instanties als de 
belastingdienst of een uitkerende 
instantie gezien als inkomen. Zorg 
daarom dat je op de hoogte bent 
van de regels die voor jou gelden. 
Tijdens je vrijwilligerswerk ben je via 
Sterker verzekerd voor wettelijke 
aansprakelijkheid en ongevallen. 
Doe je vrijwilligerswerk in het  
personenvervoer? Dan zorg je zelf 
voor een inzittendenverzekering.

ook iets voor jou?

Iets doen voor een ander,


